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Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Životní i vzdělávací zkušenost a do značné míry i rodinná tradice mne
naučily tomu, že u jen málokterého oboru strádá výuka takovým nedostatkem praxe a kontaktu s ní, jako je tomu u biologie a environmentální výchovy.
Najít příčiny tohoto jevu není nijak složité, úvahy nás snadno dovedou
ke složitosti základního oboru, tedy vlastní ekologie a s ní souvisejících
disciplín. Právě zde se informace skládají spíše z mozaiky údajů, než ze
systematického a jednoznačného základu, což vzdělávání komplikuje.
Praktické ověření příslušných souvislostí pak situaci naopak výrazně
usnadňuje.
Jako určitá (a jistě ne stoprocentně účinná) cesta se zde jeví výuka formou exkurzí, které umožňují účastníkům shlédnout řadu konkrétních
situací, což v oné pomyslné mozaice vyplní dosud prázdná místa.
Navíc, a to je u environmentální výchovy jako předstupně budování
vztahu k životnímu prostředí zvlášť důležité, exkurze zprostředkují
účastníkům emocionální zážitky, kontakt s živou přírodou a krajinou,
což je při výuce v učebně nerealizovatelné.
Zpracování konkrétních exkurzních programů se zde ujali zkušení lektoři, kteří poskytují praktické a často i roky prověřené znalosti. Každému z lektorů bude potěšením se o své znalosti v oboru podělit.
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
odborný garant exkurzí
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Praktické úlohy a projekty z mikrobiologie

Možnosti výtvarné výchovy
v rámci environmentálního
vzdělávání na základní škole,
krajina a výtvarné umění, land
art a prostor

Jak vzdělávat pro udržitelný rozvoj

Co je ekologické nemůže být
ekonomické? aneb Požírají ekonomické principy přírodu? Nebo
to dělají jen krátkozraká rozhodování lidí?

Matematika a environmentální
výchova aneb Kolik má housenka tělních článků?

Digitální fotografie

Statistické zpracování dat na PC
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Název

RNDr. František Mošna, Ph.D.

PhDr. Petr Novotný

RNDr. Alice Bílá, Ph.D.

doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.

PhDr. Tereza Vošahlíková

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.

RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.,
Mgr. Eva Tarabová

Garant, lektor

Seznam seminářů a informace o jejich propojení na RVP

ICT, matematika

ICT

matematika

matematika, ZSV, český jazyk, popř. ekonomika podniku (SEŠ)

průřezová témata

VV, estetika

interdisciplinární
propojení
biologie, výchova ke
zdraví

ZSV a ekonomie

výtvarná, resp.
estetická výchova

doporučeno
pro učitele
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Lesní a venkovní pedagogika

Výroba z přírodních materiálů

Ekologie společenstev a ekomorfologie obratlovců aneb Jak
komu zobák narost’

Proč se nebát chemie?

Vyučování za pomoci drobných
živočichů

Ekonaratologie: Vyprávění a příběhy o přírodě a pro přírodu
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2. stupeň základních škol

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.,
Bc. Jana Bravencová

PhDr. Martin Adamec

Mgr. Jindra Mourková

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Magdalena Kapuciánová, ředitelka MŠ
Semínko v Toulcově dvoře

Mgr. Jan Mourek,
RNDr. Eva Lišková, CSc.

RNDr. Eva Lišková, CSc.

Garant, lektor

1. stupeň základních škol

Biologické sbírky ve výuce a mimoškolním vzdělávání – metody
sběru, preparace a uchování
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mateřské školy

Příprava a využití mikroskopických preparátů ve výuce
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Název

vychovatelé

doporučeno
pro učitele

gymnázia a střední odborné školy

jazyk a komunikace

EVVO

chemie

biologie, ekologie,
(zoo)geografie

pracovní činnost

EVVO

biologie

interdisciplinární
propojení
biologie
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Sovy jako modelová skupina pro
environmentální výchovu

Netopýři jako modelová skupina
pro environmentální výchovu

Krajina středního Polabí jako
didaktický prostor

Příměstská krajina jako didaktický
prostor

CHKO Český Kras a CHKO
Křivoklátsko jako výukový prostor

CHKO Blaník jako didaktický
prostor
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prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

PhDr. Jaroslav Vodička

PaedDr. Zdeněk Souček

PhDr. Pavla Špringerová

RNDr. Jenny Andresková

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Garant, lektor

botanika, zoologie, geologie,
environmentalistika

botanika, zoologie, geologie

botanika, zoologie, geologie

botanika, zoologie

zoologie, IT, environmentalistika

zoologie, IT, environmentalistika

interdisciplinární
propojení
botanika, zoologie, historie

Exkurze jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky, bez rozlišení stupně školy.

Vysokohorská smrčina jako
didaktický prostor
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Název

Seznam exkurzí a informace o jejich propojení na RVP

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

2 + 1 den

2 dny

5 dní

Délka

O autorce
PhDr. Pavla Špringerová
vystudovala učitelství biologie a rodinné
výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia se
intenzivně věnovala ekologii netopýrů
spolu s problematikou jejich ochrany
a toto téma zpracovala také do diplomové a následně rigorózní práce. V současné době se věnuje na pedagogické fakultě
doktorskému studiu zaměřenému na zážitkovou pedagogiku ve výuce zoologie.
Aktivně se zajímá o ekologii a environmentální vzdělávání, jako externí pracovník nabízí zoologické a cestovatelské přednášky pro základní
i střední školy, vede terénní zoologické exkurze a působí jako odborný
asistent na gymnáziu Karla Čapka v Dobříši v rámci projektu Biologie
v praxi.
Aktuálně je zaměstnána jako manažerka školního recyklačního programu Recyklohraní, který vznikl pod záštitou MŠMT v září roku 2008
s cílem bližšího seznámení žáků s problematikou recyklace a zpětného
odběru odpadů.

Anotace
Dostává se vám do rukou publikace, která se zabývá netopýry, jako zajímavou modelovou skupinou živočichů pro environmentální výchovu
na základních a středních školách.
Úvodní část práce seznamuje blíže s řádem letounů, hlavní pozornost
je při tom věnována především netopýrům, jejich vývojovým zvlášt9

nostem, ekologii a problematice ochrany. Poněkud netradiční a pro
čtenáře věřím zajímavou kapitolou, je část věnovaná netopýřím mýtům. Publikace uvádí přehled všech druhů netopýrů vyskytujících se
na území České republiky a blíže seznamuje s těmi druhy, se kterými se
nejpravděpodobněji při „výletech“ za netopýry setkáme.
Hlavní část publikace zpracovává téma výukovou formou terénních
exkurzí. S ohledem na životní cyklus netopýrů mírného pásma a s ním
spojené sezónní změny v jejich chování se jedná o dvě zcela odlišné
exkurze. Pro zimní období, které netopýři přečkávají ve stavu zimního spánku, jsou zpracovány exkurze na netopýří zimoviště a pro roční
období, kdy jsou netopýři aktivní (duben–říjen), jsou navrženy exkurze spojené s využitím echolokačního detektoru k pozorování lovících
netopýrů.
V publikaci najdete odkazy na užitečnou (odbornou i pohádkovou)
netopýří literaturu, kontakty na organizace zabývající se ochranou netopýrů a náměty na řadu aktivit spojených s těmito jedinými skutečně
létajícími savci.

Projekt
Cíle a výstupy projektu
Poslání tohoto projektu je v zásadě dvojí. Tedy abychom byli přesní,
vlastně trojí. Rozdílné směrem ke třem hlavním cílovým skupinám,
kterými jsou v prvé řadě vyučující a s nimi všechny další osoby působící v oblasti environmentální výchovy ve školských institucích, dále
samozřejmě žáci a studenti a v neposlední řadě také netopýři sami. Cíle
je možném shrnout jako následující:
•• Vyučujícím přinést námět a podklady k uskutečnění terénní zoologické exkurze bez nutnosti náročných dlouhodobých příprav a času
stráveného v terénu.
10

•• Motivovat učitele a co možná nejvíce usnadnit případnou realizaci
takové exkurze.
•• Žákům a studentům umožnit jedinečnou příležitost k seznámení
s netopýry přímo na jejich přirozených stanovištích.
•• Přinést žákům nevšední zážitek, který propojí teorii školních lavic
se skutečnou přírodou kolem nás.
•• Školní výuku zpestřit pobytem v přírodě.
•• Podílet se na informovanosti naší (nejen) mladší populace v oblasti
problematické ochrany netopýrů v České republice a tím přispět
k ochraně těchto vysoce ohrožených živočichů.
Propojení projektu s RVP ZV
RVP pro základní vzdělávání
Téma Netopýři je na základě RVP pro základní vzdělávání možné zařadit do dvou tematických oblastí – Biologie živočichů a Základy ekologie, které jsou součástí vzdělávacího oboru Přírodopis. Pozornost
vzdělávacího oboru by mimo jiné měla být zaměřena na: projevy chování živočichů, způsob života, specifické přizpůsobení prostředí a také
na otázky jejich ohrožení a ochrany. Tento vzdělávací obor spadá spolu
s Fyzikou, Chemií a Zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda.
RVP pro gymnázia
V rámci RVP pro gymnázia je tematický celek Letouni (Chiroptera)
vhodné zařadit do vzdělávacího oboru Biologie, konkrétně do tematické oblasti Biologie živočichů. Zde jsou očekávané výstupy mimo jiné
například, že: student pozná, pojmenuje a charakterizuje významné
živočišné druhy nebo že: student zhodnotí problematiku ohrožených
11

živočišných druhů a možnosti jejich ochrany. Vzdělávací obor Biologie
spadá spolu s Fyzikou, Chemií, Geologií a Geografií do vzdělávací oblasti Člověka a příroda.
Rozvoj klíčových kompetencí
Základní vzdělávání
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje široký okruh otázek a problémů související se zkoumáním přírody a měla by žákům poskytovat
prostředky k hlubšímu porozumění přírodním jevům a zákonitostem
okolo nás. Tyto otázky a problematika se podílí na utváření a rozvoji
klíčových kompetencí a také na realizaci průřezového tématu Environmentální výchova, které by mělo vést jedince k aktivní účasti na
ochraně a utváření prostředí a které ovlivňuje v zájmu udržitelnosti
rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.
Gymnázia
Vzdělávání studentů v oblasti Člověk a příroda by mělo vést k utváření a rozvoji klíčových kompetencí tím, že povede studenty mimo jiné
také k: ochraně životního prostředí, předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí nebo také k využívání různých
přírodních objektů a procesů pro plnohodnotné naplňování vlastního
života při současném respektování jejich ochrany.
Očekávané výstupy ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda se podílí,
stejně jako v případě základního vzdělávání, především na realizaci
průřezového tématu Environmentální výchova
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Netopýři
Tajemní noční tvorové
V živočišné říši nalezneme mnoho tvorů, kteří se díky svému vzhledu,
způsobu života nebo získávání potravy stali symbolem temných sil, zla
a podsvětí. Netopýři patří v hypotetickém seznamu těchto živočichů na
přední místa. Zamyslíme-li se nad způsobem netopýřího života a připomeneme-li si vzhled těchto živočichů, nalezneme snadno řadu důvodů, pro které vzbuzovali odedávna v lidech hrůzu a obavy. Především
noční aktivita netopýrů, během které jsou velmi obtížně pozorovatelní,
spolu se skutečností, že si vyhledávají k odpočinku temná, tichá zákoutí jeskyní, sklepů či štol a během tohoto odpočinku jsou zavěšeni
za dolní končetiny hlavou dolů, to vše poskytuje dostatek důvodů ke
vzniku hrůzných mýtů o životě těchto savců.
Zaměříme-li se pak na jejich vzhled, můžeme s trochou fantazie dospět
k názoru, že označení “létající myši“, jakkoliv nespravedlivé a mylné,
není zcela nemístné.

Atypický vzhled netopýrů tvoří specifická, neopeřená křídla, ostré drápy na dolních končetinách a volném prstu přední končetiny, tlamka
plná drobných, velmi ostrých zubů, s výraznými špičáky a u některých
druhů navíc bizarně velké uši. Nalezneme-li živočicha takového vzezření v tom nejtemnějším koutě jeskyně, případně vyrušíme-li kolonii
netopýrů a ta nám začne vylekaně kroužit kolem hlavy, strach a lidská
fantazie naberou plné obrátky.
13

Právě díky popsaným skutečnostem představují netopýři v mnoha mytologiích a náboženstvích nepřátele světla, posly zla či přímo ztělesnění
zlých duchů. Ve starém zákoně byl netopýr předmětem odporu, Nový
zákon jej nazývá “ptákem ďábla“. A skutečně křesťané považovali netopýra za vtělení Satana a společníka čarodějnic.
Ďábel míval na obrazech netopýří křídla – tenkou kůži napjatou mezi
kostmi rukou a nohou. Peří (které se považovalo za dokonalejší přizpůsobení k letu) bylo vyhrazeno pro zobrazování spirituálnějších tvorů.
Němečtí vesničané přibíjeli netopýry na dveře svých domů, aby zapudili ďábla – snad mu chtěli ukázat, jak by skončil, kdyby se jim zjevil.
V tradicích Střední Ameriky se netopýr objevuje jako mytický požírač slunce. Netopýři se prý slétali kolem aztéckého vládce podsvětí
Mictlantecuhtliho a v drápech mu přinášeli lidské hlavy.
V některých středověkých bestiářích byl netopýr díky svému zvyku viset ve skupinách těsně přimknutých k sobě sice symbolem náklonnosti,
nicméně noční, zdánlivě bludný, střemhlavý let vyvolával v lidské představivosti stále především obraz noční můry.
Navíc netopýří pověst kazí také po staletí tvrdošíjně přežívající dva mýty, díky
kterým se mnoho lidí netopýrů bojí, neřekneme-li, že jsou jim přímo odporní.
Tím hlavním je pověra, že se netopýři
živí krví, kterou vysávají napadeným
živočichům. Za původce této pověry
můžeme považovat jihoamerického zástupce čeledi Desmodus – upír obecný
(Desmodus rotundus). Tito netopýři, ne
větší než lidská dlaň, se skutečně živí krví teplokrevných živočichů, nejčastěji skotu případně ptáků, zcela výjimečně také krví lidskou. Krev
však napadeným živočichům nesají, ale jen olizují krvácející ranku.
14

Druhou nesmrtelnou legendou je pověra, že se netopýři motají lidem
do vlasů. Ta má své kořeny pravděpodobně v období gotiky a baroka,
kdy se pro urozené dámy staly módou složité a vysoké účesy. Výjimkou nebyly ani účesy, které přesahovaly výšku dámy o více než 1m. Při
večerní procházce si pak dáma s takovým účesem netopýra do vlasů
jednoduše srazila.
Když si totiž uvědomíme, že letící netopýr dokáže díky echolokaci rozeznat v naprosté tmě překážku velikosti až 1mm, a že někteří netopýři
se dokonce dokážou vyhnout niti o šířce lidského vlasu, nezbývá než
uznat, že tato pověra zní poněkud hloupě.
Kladné vnímání netopýrů
Zlověstné asociace s netopýry však naštěstí nejsou a nebyly univerzální.
Ve starověkém Řecku byl netopýr díky své schopnosti dokonalé orientace i v naprosté tmě symbolem bdělosti a ve starověkém Egyptě se
stala hlava víkonosého netopýra symbolem moudrosti.
Také australští kaloni se těší o něco větší přízni než evropští zástupci
řádu letounů. V australských legendách nalezneme vyprávění o tom,
že bůh nebes seslal kdysi dávno lidem na zem „ létající lišky“ (kaloně),
jako zdroj potravy pro hladovějící lid. Ti ale létali tak vysoko, že se
žádným způsobem nedali ulovit, a tak si bůh nakonec vytrhl jedno ze
svých žeber a hodil jej dolů lidem. Vznikl tak první bumerang, nástroj,
který se dodnes používá v Austrálii k lovu kaloňů. A i když tato legenda nemá pro kaloně zrovna příjemný dopad (stali se vyhledávanou
pochoutkou), vnímání tohoto druhu letounů vždy bylo a je v Austrálii
velmi pozitivní.
Největší oblibě se ale těší netopýři jednoznačně
v Číně, kde jsou tyto „ noční vlaštovky“, jak je Číňané přezdívají, jedním z hlavních symbolů štěstí.
Důvodem je souzvučnost slov netopýr (fu) a štěstí
(fu). Často se setkáváme se znázorněním pěti netopýrů na oděvech, vojenských štítech nebo dár15

kových předmětech. Těchto pět netopýrů shromážděných nejčastěji
kolem znaku věčnosti, symbolizuje pět nejvyšších požehnání – vysoký
věk, hojnost, zdraví, lásku a pokoru.
Představení řádu letouni
Letouni jsou s počtem 1 113 druhů z 201 uznávaných rodů druhým nejbohatším řádem třídy
Savci. Prvenství v tomto směru
drží před letouny, s počtem cca
1 700 druhů pouze řád hlodavci a třetí příčku obsadili hmyzožravci. Obývají s výjimkou
Arktidy, Antarktidy a některých
tichomořských ostrovů celou zeměkouli a nejbohatší rod tohoto řádu – Myotis, osidluje (s výjimkou
Antarktidy) všechny kontinenty, což je skutečnost, ve které letounům
může konkurovat pouze rod Homo.
Současní zástupci řádu jsou výlučně noční živočichové a většinu z nich
můžeme charakterizovat jako savce malé až střední velikosti. Řád se
dělí na výhradně býložravé kaloně (Megachiroptera), žijící převážně
v tropech Starého světa a kosmopolitně rozšířené, velice rozmanité netopýry (Microchiroptera).
Charakteristickým a mezi savci zcela ojedinělým znakem, je schopnost
aktivního manévrovaného letu. Přesto, že se s jistou schopností letu
setkáváme i u jiných savčích řádů (např. poletuchy – Petauristinae a letuchy – Dermoptera), jedná se v těchto případech pouze o schopnost
klouzavého nikoliv aktivního letu.
Jednou ze zvláštností tohoto řádu savců je schopnost echolokace, tj.
schopnost orientovat se za letu podle ozvěn zvukových signálů. Netopýří radar, na rozdíl od lidského, nepracuje s elektromagnetickými
signály, ale se signály zvukovými. Přesto, že princip orientace pomo16

cí sonaru, není v živočišné říši zcela ojedinělý, dokonalost netopýřích
schopností v tomto ohledu je skutečně obdivuhodná.
I když je hlavním způsobem orientace u většiny zástupců letounů echolokace a preferovaným smyslem je tedy jednoznačně sluch, významnou roli v jejich životě hrají i další smysly – především čich a zrak.
Naprostá většina letounů má výborný čich a nezanedbatelnou úlohu
hraje v životě letounů i zrak. U kaloňů je dokonce hlavním orientačním
smyslem. Zcela nepravdivé je pořekadlo „ jsi slepý jako netopýr“ neboť
žádný z příslušníků řádu letounů není primárně slepý a u žádného nebylo prokázáno vymizení, kteréhokoliv stavebního prvku oka typického pro řád savců.
Zaměříme-li se na netopýří jídelníček, tak původním stavem byla
jednoznačně hmyzožravost, v současnosti se v důsledku rozdílných
biotopů jednotlivé druhy od sebe celkovým složením potravy odlišují. Známe formy výhradně masožravé, mezi kterými jednoznačně převažuje hmyzožravost, typická všechny naše druhy netopýrů. Mimo
naše území se vyskytují ale také netopýři rybožraví a ojedinělou potravní specializací je krvežravost, se kterou se setkáváme pouze u jihoamerické podčeledi Desmodontinae, jejímž nejhojnějším druhem je
již zmiňovaný upír obecný (Desmodus rotundus). Výhradně býložraví
jsou všichni kaloni. Přes veškerou úspornost je u letounů, jako obecně
u malých živočichů, spotřeba energie poměrně vysoká. U našich netopýrů činí denní dávka potravy přibližně 1/10–1/4 hmotnosti těla, v přímé úměrnosti k velikosti živočicha.
Zvláštnosti najdeme také v sociální sféře netopýřího života. Pro netopýry mírného pásma je charakteristická segregace obou pohlaví po
většinu roku. Páření probíhá na podzim v období podzimních přeletů a zpočátku pokračuje také v zimovištích. Specifikou rozmnožování
je skutečnost, že u naprosté většiny druhů mírného pásma a zřejmě
i u mnohých dalších, zůstávají spermatozoidy po kopulaci v rozmnožovacím traktu samice neaktivní. Tento způsob prodloužení úseku od
kopulace po narození mláděte je nazýván zpožděným oplozením.
K aktivaci spermií, oplození vajíčka a normálnímu postupu březosti
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dochází až na počátku příhodného období – u našich netopýrů na jaře,
po opuštění zimovišť. Většina netopýrů rodí pouze po jednom mláděti, která jsou odchovávána v letních – samičích koloniích a na podzim si již samostatně vyhledávají úkryty k přezimování.
Další zvláštností netopýrů, je schopnost regulace tělesné teploty v závislosti na teplotě okolního prostředí, tzv. heterotermie. Při déletrvající nízké teplotě dochází k podstatnému snížení tělesné teploty až
na 1–10 °C a netopýr se tak dostává do stavu hluboké letargie, kdy
jeho srdeční frekvence klesá až na 4 tepy za 1 min (500–800 za aktivity) a počet nádechů se pohybuje mezi 5–20 za min (300–400 za aktivity). Za odpovídajících podmínek jsou netopýři schopni přečkat ve
stavu hluboké letargie i mnoho týdnů. Během této letargie je netopýr
od vnějšího světa téměř smyslově izolován – sluchové a další smyslové schopnosti se s poklesem tělní teploty zeslabují a kolem 10 °C mizí
zcela. V tomto stavu se nacházející netopýři během zimního spánku,
tzv. hibernace.
Netopýři na území České republiky
V roce 2009 byl na našem území doložen výskyt 25 druhů netopýrů
z dvou čeledí – vrápencovití (Rhinolophidae) a netopýrovití (Vespertilionidae). Následující přehled uvádí základní rozdíly mezi vrápenci
a netopýry.
Netopýři
přezimují volně zavěšeni ale i ve štěrbinách

Vrápenci
přezimují vždy volně zavěšení v pros
toru

nikdy nejsou zabaleni do létacích blan

při dostatečně hlubokém zimním spánku se balí do svých létacích blan

ušní boltce mají výraznou záklopkou,
tzv. tragus

ušní boltce bez záklopky

dobře vyvinutá ocasní blána (epiblema)

nevýrazná ocasní blána (epiblema)

echolokační signály vydávány otevřenou tlamkou

echolokační signály vydávají nosem
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Systematický přehled druhů netopýrů v České republice
Říše: živočichové
(Animalia)
Kmen: strunatci
(Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: letouni (Chiroptera)
Podřád: netopýři
(Microchiroptera)
Čeleď: vrápencovití
(Rhinolophidae)
Rod: vrápenec
(Rhinolophus)

Druh: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros
Druh: vrápenec velký (Rhinolophus
ferrumequinum)
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Druh: netopýr velký (Myotis myoti )
Druh: netopýr vousatý (M. mystacinus)
Druh: netopýr vodní (M.daubentonii)
Druh: netopýr brvitý (M.emarginatus)
Rod: Myotis

Druh: netopýr řasnatý (M. nattereri)
Druh: netopýr Brandtův (M.brandtii )
Druh: netopýr ostrouchý (M. oxyghnatus )
Druh: netopýr pobřežní (M.dasycneme)
Druh: netopýr velkouchý (M.bechsteinii)
Druh: netopýr menší (M. alcathoe)

Rod: Eptesicus

Druh: netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
Druh: netopýr večerní (E. serotinus)

Rod: Vespertillio

Druh: netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

Rod: Barbastella

Druh: netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Rod: Plecotus

Druh: netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Druh: netopýr dlouhouchý (P. austriacus)
Druh: netopýr stromový (Nyctalus leisleri)

Rod: Nyctalus

Druh: netopýr rezavý (N. notula)
Druh: netopýr obrovský (N. lasiopterus)
Druh: netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

Rod: Pipistrellus

Druh: netopýr nejmenší (P. pygmaeus)
Druh: netopýr parkový (P. nathusii)
Druh: netopýr Saviuv (Hypsugo savii )

Naši netopýři se představují
Vrápenec malý – Rhinolophus hipposideros
Jedná se o velmi drobného netopýra, kterého při zimování snadno poznáme podle toho, že je zabalen
do svých létacích blan. Na obličeji má typický blanitý nosní výrůstek a klínové sedlo. V letním období
můžeme nalézt kolonie vrápence malého nejčastěji
na půdách budov, vzácněji pak i v jeskyních nebo
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dokonce v teplých umělých podzemních prostorech. V zimě přezimují
kolonie čítající až 300 jedinců v podzemních prostorech všech typů,
v jeskyních, štolách i sklepeních. Vrápenec malý se vyskytuje téměř po
celém území ČR, nejčastější je jeho výskyt na jižní Moravě.
Netopýr velký – Myotis myotis
Jedná se o největší druh z našich netopýrů (nepočítáme-li ne zcela potvrzeného netopýra obrovského) s rozpětím křídel až 35 cm. Srst na hřbetě
a létací blány jsou hnědé, břišní strana
je šedobílá. Netopýr má poměrně velké blanité ušní boltce, které při přeložení dopředu přesahují přes hlavu.
V zimovištích, kterými jsou převážně
nejrůznější podzemní prostory, visí
většinou volně na stropě, zřídka i ve
štěrbinách stěn či stropů, často ve skupinkách nebo větších koloniích.
Netopýr vodní – Myotis daubentonii
Jedná se o malý druh, s velmi malými ušními boltci. Jeho hřbetní část
bývá hnědošedá, břišní pak výrazně
světlejší. Typickým prostředím jsou
rybničnaté oblasti, kde bývají nalézány letní kolonie v dutých stromech
a v budovách. Zimovištěm jsou podzemní prostory všech typů, kde nejčastější přebývá ve štěrbinách stěn
a stropů starých štol.
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Netopýr černý – Barbastella Barbastellus
Malý netopýr s krátkými širokými
a dopředu otočenými boltci, které
jsou naspodu na čele srostlé, což dodává obličeji charakteristický výraz.
Srst je tmavohnědá nebo hnědočerná,
někdy s nepatrným stříbrným nádechem. Česká republika patří mezi oblasti, kde je tento druh nejpočetnější.
Netopýr černý je znám převážně ze zimovišť, jimiž jsou podzemní prostory
všech typů. Jedná se o typicky štěrbinový druh netopýra, využívající jako
úkryt především škvíry a skalní štěrbiny, v létě zalézá i za kůru stromů
nebo se ukrývá v metrech dříví.
Netopýr ušatý – Plecotus auritus (na obr.)
a netopýr dlouhouchý – Plecotus austriacus
Jedná se o dva velmi podobné, malé
druhy netopýrů, které je snadné navzájem zaměnit. Charakteristickým
znakem jsou pro oba druhy nad čelem
srostlé a neobyčejně velké ušní boltce,
které netopýři v klidu harmonikově
skládají. Při zimování, kdy se nejčastěji ukrývají ve štěrbinách podzemních prostor, jsou jejich boltce složeny
pod křídly a nejsou vidět.
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Netopýr rezavý – Nyctalus noctula
Velký druh netopýra s hojným výskytem po celé ČR. Charakteristický
svým zbarvení – srst hřbetní i břišní
strany je světle rezavohnědá, létací blány a boltce tmavohnědé. Letní
kolonie najdeme v dutinách stromů
především v listnatých a smíšených
lesích, zimuje v početných koloniích
ve skalních puklinách a starých silných stromech.
Netopýr večerní – Eptesicus serotinus
Velký netopýr, jehož určení může
díky absenci výraznějších poznávacích znaků činit obtíže a podle poměrně dlouhého boltce, může být
zaměněn za příslušníky rodu Myotis.
Jeho srst je hnědá nebo šedohnědá,
vždy světlejší než zbarvení boltců
a létacích blan. V letním období vyhledává úkryty v městských budovách
a ve městech je vedle netopýra hvízdavého a dlouhouchého nejhojnějším
druhem. Přezimuje vždy v úzkých
štěrbinách v podzemních prostorech,
kde bývá však zastižen poměrně řídce, patrně přezimuje i v těžko dostupných škvírách budov nebo skal.
Netopýr hvízdavý – Pipistrellus pipistrellus
Jedná se o nejmenší druh ze všech evropských netopýrů (délka předloktí 2,7–3,1 cm, hmotnost 3–8 g) Zbarvení srsti je tmavohnědé až
hnědočerné, na břišní straně jen nepatrně světlejší, létací blány a poměrně malé ušní boltce jsou rovněž hnědočerné. Netopýr hvízdavý je
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typickým štěrbinovým druhem, který
se ukrývá mezi trámy, ve štěrbinách
kolem oken, pod krytinou střech
a na podobných obtížně dostupných
místech, na podobných místech také
zimuje. V některých městech se koncem srpna a v září objevuje ve velkém
počtu na neobvyklých místech, jako
v kancelářích různých úřadů, ve školách nebo i obytných místnostech, kde zalézá za obrazy, mezi okna, do
lamp apod. Tento jev, který se označuje jako invaze, není uspokojivě
vysvětlen, známé je jen, že souvisí s dobou rozpadu letních kolonií.
Motivace – noční život lesa
Tajuplná zákoutí štol a sklepení, neproniknutelná jeskynní tma a její
zvláštní obyvatelé, nebo tiše spící les se svými strach nahánějícími zvuky a tajemným nočním životem. Nezní to, alespoň pro ty menší z nás,
jako dobrodružství? Koho už nezláká dobrodružství ve tmě, toho by
mohla zaujmout práce s echolokačním detektorem, počítačem a možnost pomocí techniky slyšet něco, co vůbec nevidíme, že kolem nás
večer v parku létá. A pokud ani echolokační detektor není dostatečné
lákadlo, co takhle možnost velmi blízkého seznámení s živočichem,
kterého nevídáme zrovna denně a už vůbec ne ve volné přírodě?
Popis projektu
Slovo úvodem k netopýřím exkurzím
Pro netopýry mírného pásma jsou charakteristické cyklické změny
v sociální organizaci spojené se sezónním střídáním úkrytů. V životním cyklu těchto netopýrů můžeme rozlišit čtyři hlavní fáze, které
jsou s výjimkou nepatrných, druhově specifických odchylek, shodné
pro všechny druhy netopýrů vyskytující se na území České republiky.
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Životní cyklus netopýrů mírného pásma

Pro myšlenku netopýřích exkurzí je klíčové především zimní období
(listopad–březen), které přečkávají netopýři mírného pásma v zimním
spánku, tzv. hibernaci. Jedná se o stav strnulosti, během kterého dochází k zásadnímu snížení metabolických procesů a následně k minimalizaci spotřeby energie. Během tohoto období netopýři nepřijímají
potravu a energie potřebná k přezimování je čerpána z tukových zásob,
které si netopýři nashromáždili v předcházejících měsících. Jako zimoviště slouží netopýrům nejrůznější úkryty, dříve to byly především jeskyně, skalní štěrbiny, případně dutiny stromů, v současné době využívá
značné množství druhů také sklepy a půdy budov.
Období zimního spánku poskytuje jedinečnou příležitost pozorovat
netopýry přímo v jejich přirozeném prostředí a exkurze na zimoviště
netopýrů může být skutečně cenným přínosem ve výuce zoologie a to
na všech stupních vzdělávání. Základním předpokladem pro všestran25

ný úspěch exkurze je však ohleduplnost vůči zimujícím netopýrům
a dodržování pravidel, která sníží riziko jejich vyrušování na minimum.
Po ukončení zimování opouští netopýři svá stanoviště a vyhledávají si
nová, vhodná pro usazení letních neboli mateřských kolonií. U samic
dochází v tomto období k zabřeznutí a ve vybraných úkrytech rodí
a odchovávají mláďata (duben–srpen). V průběhu srpna se mateřské
kolonie rozpadají a nastává období tzv. podzimních přeletů, během
kterého vyhledávají netopýři vhodné úkryty pro nadcházející zimu.
Období podzimních přeletů končí počátkem listopadu, kdy se netopýři
ve vybraných úkrytech začínají připravovat k zimnímu spánku.
V celém tomto aktivním období, tedy zhruba od konce března do začátku listopadu můžeme ve večerních a nočních hodinách sledovat pomocí echolokačního detektoru aktivitu lovících netopýrů. Základním
způsobem orientace všech druhů netopýrů je echolokace – netopýři
vydávají za letu vysokofrekvenční hlasové signály (ultrazvuky) a orientují se na základě zhodnocení jejich ozvěny (echa) v prostoru. Tyto signály je možné zachytit na detektoru a následně také přehrát na počítači,
kde se graficky zobrazí jako křivka. Zobrazení na počítačovém monitoru v podobě křivky poskytuje zajímavou možnost vidět jednotlivé fáze
lovu. Potenciální vhodnou lokalitou může být okraj lesa nebo jakýkoliv větší park, především nachází-li se v bezprostřední blízkosti vody.
Lovící netopýry ale můžeme nezřídka pozorovat také přímo v centru
města, kde loví hmyz kolem pouličního osvětlení.
Příprava žáků a studentů na exkurzi
•• Nejlepším způsobem k seznámení žáků s netopýry se ukázala být
krátká prezentace v PowerPointu, bohatá především na obrázky
netopýrů a přizpůsobená věku žáků. Netopýry, které uvidí na fotografiích, si pak v zimovištích mohou zkusit sami určovat. Tato
prezentace by měla seznámit žáky se základními charakteristickými
rysy netopýrů, s jejich evolučními zvláštnostmi, způsobem života
a také problematikou jejich ochrany.
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•• Pro všechny věkové skupiny žáků a studentů je zajímavou možností
pozvat do školy odborníky ze společnosti ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) na přednášku spojenou s ukázkou živých netopýrů.
•• Další možností je využití kvízu (v příloze práce) který uvede téma
netopýři. Při jeho vyhodnocování pak budou vyjasněny základní
informace o netopýrech.
•• Pro žáky 1. stupně ZŠ je pak milým zpestřením čtení z knížky Pohádka o netopýřici
Lucce (vydala společnost ČESON) nebo
z některé dobrodružné knihy kanadského
autora Oppela Kentha – Stříbrokřídlý, Slunokřídlý a Ohňokřídlý, které půvabným
způsobem popisují dobrodružství mladého netopýra Stína.
•• Pro mladší žáky se také nabízí různé výtvarné aktivity, které přináší zajímavý obraz toho, jak si děti netopýry představují
•• Rozšíření slovní zásoby žáků: letouni, netopýr, vrápenec, kaloni,
echolokace, hibernace, životní cyklus, zimoviště, kolonie

exkurze na zimoviště netopýrů
Celodenní venkovní zoologická exkurze ve vhodné lokalitě.
Cíle a výstupy projektu
Hlavním cílem aktivity je umožnit žákům pozorování živočichů ve stavu pravého zimního spánku/hibernace a to přímo na jejich přirozených
stanovištích. Netopýři jsou také skupinu živočichů, u které můžeme žá27

kům demonstrovat pozoruhodné evoluční zvláštnosti, jako je odpočinek v poloze hlavou dolů a s ním související přeměna dolní končetiny
na končetinu závěsnou nebo schopnost orientace v naprosté tmě pomocí echolokace. V neposlední řadě je cílem aktivity pobyt v přírodě
a propojení teoretických poznatků školních lavic s přírodou kolem nás.

Základní informace o projektu
Celodenní terénní aktivita.
Vhodná doba pro uskutečnění:
prosinec–únor
Příprava před aktivitou:
1 vyučovací hodina
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Doporučený věk žáků:
3. třída ZŠ a starší
Počet žáků:
maximálně 1 třída
Potřeby a materiál
Pro každého žáka
•• vybavení na celodenní pobyt v přírodě (s ohledem na zimní období
především teplé oblečení a vhodná obuv, jídlo, pití – termoska s čajem, atd.)
•• baterka
Pro pedagogický doprovod
••
••
••
••
••

kvalitní baterka
obrázky či fotografie netopýrů, které se na dané lokalitě vyskytují
fotoaparát
lékárnička
je-li možnost, tak echolokační detektor

Metodika – příprava na výlet za netopýry
A) Volba termínu a lokality
Z hlediska úspěšnosti exkurze je nezbytné zvolit termín s ohledem na
roční životní cyklus netopýrů mírného pásma a na aktuální vývoj
počasí a teploty venku.
Lokalitu je vhodné jeden den před konáním exkurze navštívit a zjistit
stavy zimujících netopýrů. Ani tato kontrola však nezajistí stoprocentní úspěch exkurze, neboť počty zimujících jedinců se mění. Tuto sku29

tečnost je nezbytné si uvědomit, především jedná-li se o lokalitu, kde je
celkový počet zimujících netopýrů nižší.
Netopýří zimoviště
Netopýři využívají jako svá stanoviště nejrůznější úkryty. Některé druhy obývají po
celý rok úkryty, které se nachází v okruhu
několika čtverečních kilometrů, tzv. stálé
druhy netopýrů (např. netopýr dlouhouchý, netopýr ušatý nebo vrápenec malý).
U těchto druhů netopýrů bývá zcela běžné,
že zimují například ve sklepě téže budovy,
na jejíž půdě se ukrývají v létě. Jiné druhy
netopýrů překonávají při přesunech ze zimovišť na místa letního výskytu desítky kilometrů (např. netopýr velký). Známe také
vysloveně tažné druhy netopýrů, které přeletují na jaře a na podzim stovky až tisíce kilometrů (např. netopýr rezavý, netopýr pestrý nebo netopýr parkový).
Všechny druhy netopýrů, vyskytující se na našem území, jsou při hledání úkrytů plně závislí na nabídce prostředí, žádný z nich si své úkryty
aktivně nebuduje.
Původními úkryty byla přírodní stanoviště, jako jsou jeskyně, skalní
štěrbiny nebo stromové dutiny. Postupně začala většina netopýrů využívat také objekty vzniklé lidskou činností – staré štoly, sklepení a půdy
budov. Tyto prostory poskytují podobné podmínky jako přírodní stanoviště. Se stále postupující urbanizací krajiny je patrná výrazná synantropizace některých druhů netopýrů. Druhem netopýra, se kterým
se setkáváme v lidských sídlech nejvíce, je netopýr dlouhouchý.
Některé druhy netopýrů se na svých stanovištích ukrývají převážně do
různých skulin, jedná se o tzv. štěrbinové druhy. Typicky štěrbinovým
druhem netopýra je netopýr černý, který v lesním prostředí vyhledává
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skuliny za uvolněnou kůrou stromů, v jeskyních se ukrývá do štěrbin a spár a v opuštěných
štolách jej nalezneme v kruhových otvorech vyhloubených důlní vrtačkou. Štěrbinové úkryty
vyhledávají i další druhy netopýrů, například
netopýr vodní, nebo netopýr ušatý.
Naopak jiné druhy netopýrů visí na stanovištích volně v prostoru – tzv. prostorové druhy netopýrů (např. vrápenec
malý nebo netopýr velký).
Ochrana netopýrů v zimovištích
Všechny druhy netopýrů vyskytujících se na našem území patří mezi
ohrožené a zákonem přísně chráněné živočichy. Nejvyšší ohrožení
představuje v současné době ničení netopýřích úkrytů, jak letních se
samičími koloniemi s mláďaty, tak zimních, často bohužel spojené s fyzickou likvidací netopýrů samotných. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat ochraně netopýrů v zimovištích kde jsou hibernující živočichové
zvláště zranitelní. Zimující netopýr se nachází ve stavu hluboké letargie, kdy jeho fyziologické pochody klesají na minimum. Při vyrušení
ze zimního spánku spotřebuje probouzející se netopýr téměř veškeré
energetické zásoby, které nemá jak doplnit. Jeho zdroj potravy – hmyz,
není totiž v tomto ročním období k dispozici. Nemá-li probuzený netopýr dostatek energie na to, aby se opět uložil k zimnímu spánku, uhyne
velmi často vyčerpáním a hlady. Proto je nezbytně nutné seznámit žáky
s pravidly, která je potřeba dodržet, aby nebyli zimující netopýři rušeni.
•• Chováme se tiše, mluvíme šeptem, maximálně polohlasem, nedupeme, neběháme.
•• Na zimující netopýry svítíme jen nezbytně dlouhou dobu,
začne‑li se některý netopýr hýbat, okamžitě na něj přestaneme svítit, chceme-li se u některého netopýra zdržet déle a dobře si jej prohlédnout, je vhodné se s žáky/studenty domluvit, že jediná svítící
baterka bude ta „moje”.
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•• Netopýrů se v žádném případě nijak a ničím nedotýkáme!
•• Prohlížíme-li si netopýra zblízka, snažíme se na něj nedýchat,
teplo našeho dechu může hibernující netopýry vyrušit snáz než
světlo baterek!
•• Z důvodu ochrany netopýrů není možné dovolit všem studentům
fotit, je nutné předem stanovit pouze jednoho, případně dva studenty, kteří zajistí fotografickou dokumentaci a po zpracování poskytnou fotografie i ostatním.
•• V případě vyššího počtu žáků/studentů, je žádoucí rozdělení do
dvou menších skupin
Vzhledem ke skutečnosti, že exkurze mají mít nejen výchovně vzdělávací účel, ale rovněž mají být nepřímo prostředkem v oblasti ochrany
netopýrů, ztrácí bez respektování těchto pravidel význam a návštěva
zimoviště by mohla být naopak považována za zcela nežádoucí.
B) Na zimovišti
•• Bezpečnost žáků studentů – jedná-li se o rozsáhlejší objekt (např.
štoly lomu Alkazar na Srbsku) je nezbytné důrazně upozornit žáky/
studenty, že se v průběhu exkurze musí držet v blízkosti vyučujícího, nikam neodbočovat, nechodit napřed ani nezůstávat pozadu.
Jedná-li se o vstup do podzemí (štoly jeskyně, měli by mít všichni
žíci helmu a alespoň první a poslední ze skupiny také reflexní vestu
•• Ochrana netopýrů – dbáme na dodržování pravidel souvisejících
s ochranou netopýrů.
•• Historie zimoviště – jedná-li se o objekt, jehož historie je spojena
s lidskou činností, je pro žáky zpestřením zmínit, k čemu objekt
sloužil, případně přidat další zajímavosti (např., že kruhové otvory,
ve kterých zimují ve štolách netopýři, byly vyhloubeny důlní vrtačkou, historie štol či lomu, princip práce v lomu atp.).
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•• S velkým úspěchem se setkává ukázka „skutečné podzemní tmy“
(zhasnutí všech baterek).
Hodnocení
•• Po absolvování exkurze je pro zjištění zpětné vazby vhodné zadat
krátký testík, který ověří, zda si žáci či studenti odnesli základní informace, co se týče charakteristických znaků netopýrů a především
z jejich ekologie a způsobu života.
•• Zajímavým uzavřením tématu je také zadání výtvarné práce na
téma zimující netopýři, kde se u mnohých žáků a studentů přesvědčíme, že si pamatují nejen způsob zimování (štěrbinové či prostorové druhy), ale mnozí nakreslí a správně odliší i několik různých
druhů netopýrů.

exkurze s echolokačním detektorem
Celodenní venkovní večerní aktivita ve vhodné lokalitě.
Cíle a výstupy projektu
Hlavním cílem aktivity je umožnit žákům pozorování živočichů přímo
na jejich přirozených stanovištích v procesu získávání potravy – v případě netopýrů lovu hmyzu. Netopýři jsou jedinečnou skupinu živočichů, u které můžeme žákům demonstrovat pozoruhodnou evoluční
zvláštnost – schopnost orientace v naprosté tmě pomocí odražených
zvukových signálů – echolokace. V rámci této aktivity se nabízí také
zajímavé mezipředmětové propojení a to především s fyzikou – princip
echolokace a záznam pomocí echolokačního detektoru a také s IT – následné přehrávání záznamu v počítači.
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Základní informace o projektu
Celodenní terénní aktivita.
Vhodná doba pro uskutečnění:
květen–říjen
Příprava před aktivitou:
1 vyučovací hodina
Doporučený věk žáků:
6. třída ZŠ a starší
Počet žáků:
maximálně 1 třída.
Potřeby a materiál
•• Potřeby pro žáky jsou stejné jako v případě exkurzí na zimoviště
netopýrů.
•• Pedagogický doprovod potřebuje kromě potřeb uvedených u zimních exkurzí navíc echolokační detektor a notebook s příslušným
počítačovým SW, který přehraje záznam z detektoru.
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Metodika – příprava na večerní výlet za netopýry
A) Výběr lokality
S ohledem na životní cyklus netopýrů mírného pásma je exkurzi možné uskutečnit přibližně od počátku dubna do konce října, ale nejvhodnějšími měsíci jsou květen, červen a září. Zohlednit je samozřejmě
potřeba také aktuální teplotní podmínky a stav počasí. Za potenciální
vhodnou lokalitu, jak již bylo zmíněno úvodem, lze považovat jakýkoliv větší park či lesopark, především je-li v blízkosti vodního toku nebo
vodní plochy.
Zvolenou lokalitu je potřeba před konáním exkurze několikrát navštívit ve večerních hodinách a provést monitoraci druhového zastoupení
netopýrů. Vhodné je sledovat také konkrétní místo výskytu netopýrů
(např. že nejvíce netopýrů léta na pravém břehu rybníka) a zaznamenat časové rozmezí, ve kterém se na dané lokalitě vyskytovalo nejvíce
jedinců.
Echolokace
Základním způsobem orientace všech druhů netopýrů žijících na území České republiky je echolokace – netopýři vydávají za letu vysokofrekvenční hlasové signály (ultrazvuky) a orientují se na základě zhodnocení jejich ozvěny (echa) v prostoru.
Echolokační signály je možno rozdělit podle rozsahu frekvence do
dvou kategorií: na pulzy o konstantní frekvenci (CF) a na pulzy měnící
se v čase přes rozsah frekvencí – frekvenčně modulované (FM).
Způsob vysílání a typ echolokačních signálů je odlišný u vrápenců
a netopýrů.
Vrápenci vysílají echolokační signály nosem, s čímž přímo souvisí
i řada specifických úprav jejich dýchacího ústrojí. Ústí hrtanu je výraz35

ně rozšířeno a epiglottis je přeměněna ve zvláštní pohyblivý val, který
se během echolokace vsouvá do hltanového vyústění nosní dutiny, což
způsobuje oddělení hlasových cest od hltanu a dutiny ústní. S přeměnou nosní dutiny na rezonanční komoru došlo u vrápenců k nápadnému zvětšení této oblasti lebky, ale také k redukci nosních skořepin
a výraznému zhoršení čichu. Charakteristické jsou také úpravy vyústění nozder, jejichž okolí je opatřeno druhově typickými složitě tvarovanými výrůstky.
Zvukový proud, vydávaný nosem je velmi úzký, a tak při zkoumání větších objektů pohybují vrápenci neustále hlavou dokola (obdobně jako
antény radaru). Pro vrápence jsou charakteristické čisté tóny s konstantní frekvencí – CF echolokace.

Netopýři vydávají, na rozdíl od vrápenců, ultrazvukové signály zpravidla ústy a jedná se o tonické série výkřiků, během kterých se výrazně
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mění frekvence – FM echolokace. S ohledem na způsob echolokace
nedošlo u netopýrů k obdobným přeměnám obličejové části ani k zásadní redukci čichu.
Metodika
K terénním výzkumům netopýrů se v současné době používají ultrazvukové detektory. Na základě druhově specifických echolokačních
signálů (především ve vyhledávací fázi a typickém prostředí) lze s jejich
pomocí určit většinu evropských druhů netopýrů.
Ultrazvukové detektory
Heterodyning (HET) – úzkofrekvenční systém tohoto detektoru
umožňuje rozlišení netopýrů přímo v terénu podle harmonických
akustických signálů. K tomuto způsobu určování netopýrů v terénu byl
vytvořen určovací klíč, který je volně k dispozici na webových stránkách společnosti ČESON.
Detektory se systémem heterodyning jsou cenově nejdostupnější (řádově v tisících Kč) a jedná se o typ detektoru, který by eventuelně připadal v úvahu pro využití ve školní praxi.
druh netopýra

frekvence

český název
netopýr ušatý

latinský název
Plecotus auritus

netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

22–32 kHz

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

17–26 kHz

netopýr večerní

Eptesicus serotinus

24–27 kHz

netopýr stromový

Nyctalus leisleri

22–28 kHz

netopýr pestrý

Vespertilio murinus

23–26 kHz

netopýr Saviův

Hypsugo savii

32–35 kHz

netopýr černý

Barbastella barbastellus

vrápenec velký

Rhinolophus ferrumequinum

vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros

25–35 kHz

31–33 a 40–43 kHz
77–85 kHz
108–115 kHz
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druh netopýra

frekvence

český název
netopýr řasnatý

latinský název
Myotis naterreri

netopýr parkový

Pipistrellus nathusii

38–42 kHz

netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

44–49 kHz

netopýr vodní

Myotis daubentoni

40–49 kHz

netopýr vousatý

Myotis mystacinus

38–50 kHz

netopýr nejmenší

Pipistrellus pygmaeus

52–57 kHz

netopýr brvitý

Myotis emarginatus

50–70 kHz

32–50 kHz

Signály transformované systémem HET však není možné použít k následné detailní analýze. K vědeckým účelům jsou proto využívány následující dva typy detektorů. (jejich ceny se pohybují řádově v desetitisících Kč)
Frequency division (FD) – frekvence signálu je 10× snížena za současného zachování časových hodnot. Získané nahrávky je možno analyzovat, nelze však získat detailní údaje, převedený signál neodpovídá
originálnímu. Systém pracuje v reálném čase a detektorů tak lze dobře
využít např. pro dlouhodobé automatické nahrávky z jednoho pozorovacího bodu.
Time expansion (TE) – detektor s rozšířenou digitální pamětí, který
ukládá přicházející signál do paměti a pak jej přehrává zpět zpomalený (většinou 10× nebo 20×), signály zachycené tímto typem detektoru
zachovávají na rozdíl od předchozího modelu informaci obsaženou
v originálním signálu, a jsou tedy vhodné k následné detailní analýze.
Echolokace vzhledem k typu loviště a lovecké technice
Jednotlivé druhy netopýrů vykazují velkou variabilitu v echolokačních
signálech. Ty se mění podle prostředí, ve kterém netopýr loví a také
v průběhu jednotlivých fází lovu.
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Lovecké techniky a fáze lovu
Rozlišují se dvě základní lovecké techniky, a to jednak vzdušné lovectví, při kterém je potrava získávána ve vzdušném prostoru, a pak
sběr potravy z povrchu listů, země či z vody. Zcela běžná je kombinace
různých typů loveckých technik.
Průběh lovu můžeme rozdělit na tři fáze, během kterých se mění charakter echolokačních signálů.
1. vyhledávací fáze – typické signály vysílané v určitém druhově specifickém rytmu, jsou ovlivněny typem prostředí, ve kterém netopýr
loví
2. zaměřovací fáze – charakteristické zvyšování amplitudy echolokačních signálů a zkracování intervalů mezi nimi (pro co nejpřesnější zaměření kořisti)
3. vlastní lov – krátká konečná série nízkofrekvenčních signálů, která
zní v detektoru jako zabzučení (tzv. potravní bzukot)
Typy lovišť
Na základě míry zaplněnosti potravního prostoru vegetací (hodnotí se
z pohledu netopýra) lze rozlišit tři typy loveckého prostředí.
1. nezaplněný (otevřený) prostor – potrava je získávána z velké vzdálenosti od země i vegetace a signály odražené od kořisti se nepřekrývají s jinými ozvěnami; charakteristické jsou dlouhé signály, pomalý rytmus a nižší frekvence
2. částečně zaplněný prostor – potrava je lovena při okrajích nebo ve
větších mezerách mezi vegetací, blízko země nebo vodních ploch
a ozvěna od kořisti je následována ozvěnou od prostředí; charakteristické jsou středně dlouhé signály a středně rychlý rytmus
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3. zaplněný prostor – lov v těsné blízkosti stromů a objektů, jakýkoli sběr z povrchů, ozvěny kořisti jsou zastřeny ozvěnami prostředí;
charakteristické jsou krátké signály, rychlý rytmus a vyšší frekvence
B) V průběhu exkurze
Na rozdíl od exkurze na zimoviště netopýrů není potřeba, aby studenti
dodržovali četná pravidla související s ochranou netopýrů. Pro úspěch
exkurze je pouze nutné, aby studenti zachovali ticho a soustředili se
na princip práce s detektorem a zároveň se snažili zpozorovat létající
netopýry také zrakem.
S ohledem na bezpečnost žáků/studentů, je potřeba důsledného upozornění, že se musí držet v blízkosti vyučujícího.
Závěrem považuji za důležité upozornit na skutečnost, že vzhledem
k nevyhnutelnosti konání exkurzí v pozdních večerních hodinách je
nejvhodnější uskutečnit tuto exkurzi na školních výletech nebo školách
v přírodě, kde odpadá riziko pozdního návratu žáků domů po skončení
exkurze.
Hodnocení
•• Nejzajímavější zpětnou vazbou je poslech záznamů z detektoru, jejich přehrání v počítači a určování druhů na základě tohoto záznamu
•• Společnost ČESON nabízí CD s vlastními velmi kvalitními záznamy
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Užitečné kontakty:

NápAdy, jAK projeKt rozŠířit
Evropská noc pro netopýry
Jedná se o mezinárodní osvětově zaměřenou akci, vyhlašovanou od roku
1997 každoročně sekretariátem Dohody o ochraně populací evropských netopýrů EUROBATS (Agreement on the
Conservation of Populations of European bats). Tato akce je určena široké veřejnosti, která má možnost se díky programu připraveném odborníky seznámit
blíže s netopýry, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky
o jejich životě. Tuto noc na mnoha místech Evropy probíhají veřejné
přednášky o netopýrech, zájemci zde zjišťují, jak a čím jsou netopýři
ohrožováni a kde oni sami mohou být nápomocni při jejich ochraně.
Mají možnost získat reklamní materiály, dokonce se netopýra dotknout
a možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Evropská noc pro netopýry se koná pravidelně na přelomu srpna a září na
řadě míst po celé Evropě a probíhá také v několika termínech přibližně
na 30 místech celé České republiky.
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Akce pro školy a veřejnost pořádané organizací Nyctalus a ČESON
Cílem osvětových akcí je seznámit účastníky s životem letounů, jejich
výskytem u nás, s možnostmi ochrany a soužití lidí s netopýry. Nabízí
powerpointové prezentace či přednášky o různých aspektech problematiky netopýrů pro různé věkové skupiny spojené s ukázkami metod
využívaných při terénních výzkumech (odchyty do sítí, použití ultrazvukových detektorů) a především možnost kontaktu s trvale hendikepovanými netopýry, kteří jsou umístěni v chovné stanici v Černošicích.
Tito netopýři jsou zvyklí na lidskou ruku, nemají z člověka strach, nechají se pohladit a mohou se s nimi tak seznámit zblízka i malé děti.
Nejenom informace o životě netopýrů, ale i prožitek: vidět zblízka živého netopýra, dotknout se ho, nakrmit ho – to je pro mnohé účastníky
impuls k novému pohledu na netopýry a jejich ochranu.

Netopýří dotazník
1. Jak by se dal nejlépe vyjádřit váš vztah k netopýrům?
A.

Bojím se jich a jsou mi odporní.

B.

Netopýři mě vůbec nezajímají.

C.

Považuji je za zajímavé živočichy a rozhodně se jich nebojím.

2. Je pravda, že netopýři sají krev?
A.

Ano, je to hlavní zdroj jejich potravy.

B.

Ano, ale jen některé druhy.

C.

Ne, je to nepravdivá pověra.

3. Je pravdivé, že se netopýři zamotávají do vlasu?
A.

Ano, stává se to velice často.

B.

Ano, ale jen pokud jsou vyrušeni a mají strach.

C.

Ne, jedná se o nepravdivou pověru.
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4. Měli jste někdy možnost vidět netopýra zblízka?
A.

Ano, viděl/a jsem ho přímo na jeho přirozeném stanovišti.

B.

Ano viděl/a jsem ho na odborné přednášce nebo v zoologické zahradě.

C.

Ne nikdy jsem netopýra zblízka neviděl/a.

5. Co byste dělali, kdyby si kolonie netopýrů našla úkryt někde ve vašem obydlí?
A.

Nic, nechal/a bych je tam.

B.

Okamžitě bych se je snažil/a odstranit bez ohledu na následky pro ně.

C.

Vyhledal/a bych kontakt na spolek ochrany zvířat a požádal/a je o pomoc.

6. Víte jak veliký je náš největší netopýr – netopýr velký? (rozpětí křídel)
A.

až 30 cm

B.

až 50 cm

C.

až 70 cm

7. Kdy máme největší příležitost spatřit lovícího netopýra?
A.

brzy ráno

B.

za soumraku

C.

o půlnoci

8. Vůdčím smyslem našich netopýrů je:
A.

sluch

B.

čich

C.

zrak

9. Netopýři jsou v poslední době nejvíce ohroženi:
A.

nedostatkem potravy

B.

přemnožením přirozených predátorů

C.

ničením netopýřích úkrytů
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